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Beste lezer,
Voor U ligt weer een ronkende afl evering van ons clubblad, het heeft even geduurd maar de afl evering van nu is er dan ook naar.
Afgesproken werd op de jaarvergadering van augustus jl. dat alle banen elke afl evering een stukje proberen bij te dragen aan het clubblad: een artikel over spoorwegen, een stukje over het bouwen aan onze baan of iets uit onze vakanties wat met spoorwegen te maken heeft. Of dat geslaagd is kunt U allen het beste zelf beoordelen!
Na de Corona tijd begint onze club weer te draaien, al zijn de bezoekers aantallen nog iets kleiner dan ervoor.De Bikestore-baan waaraan een aantal clubleden in de kou hard hebben gewerkt, nadert zijn voltooiing, U zult verbaasd zijn over het fraaie resultaat.
Het bestuur wil U allen hartelijk uitnodigen op onze nieuwjaarborrel op zaterdag 14 januari 2023 van 15.00-17.00 in het clubgebouw.
Op woensdag 25 januari 2023 is er weer een Jaarvergadering vanaf 20.00 in het clubgebouw.
Schrijf deze data in uw agenda!Iets nieuws waar U misschien van heeft gehoord is de VOMAR CLUBACTIE, als U een kaart heeft, kunt U uw kaart koppelen aan die van onze club, waardoor we wat extra inkomsten krijgen! (unieke clubcode MOJU2022) 
Het bestuur wenst U genoeglijke leesuurtjes en wenst U bovendien bij voorbaat al Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar.
Het bestuur.





Aanwezig : M. Klabbers ( erelid ) ,M.Baijs, G.Barten  ( bestuur ) , C.de Beurs , G.Bontekoe ( bestuur , vice vz ), J.H.H. Drechsler , W.Fischer , P.van Geijt , H.Jacobs , D.Langeveld , H.Karstens , J.Kleine ( bestuur , penningmeester ) , O.K.Kisman ( bestuur , secr ), J.Koppe , J.J. Paesschen  (bestuur , vz ) , L. Schuttenheim , A.J. van Silfhout , W.G. Smit , S.Veld , D.Wierstra , R. van Zaanen 
50 km leden : N.J.Tervoort , L.Molema
Afwezig met bericht : H.W. Krijns , H.Varkevisser
1.Opening . Jan Paesschen heet ons welkom na lange tijd weer bijeen. Laatste keer was februari 2021
2. Jaarverslag 2020-2022 .Otto Kisman leest hierna het jaarverslag 2020-2022 voor waarin vooral de werkzaamheden aan het gebouw en de Corona pandemie centraal staan (  jaarverslag in archief club )
3.Financieel jaarverslag 2020 en 2021. Jan Kleine geeft een korte inleiding over de beide fi nanciële jaarverslagen en beantwoord vragen. Beide jaren blijken po-sitief voor de  club de zijn geëindigd , in beide gevallen veroorzaakt door min-der uitgaven en relatief veel inkomsten , ondanks het feit dat de energiekosten zijn gestegen is er nu een batig saldo.
4.Beide fi nanciële jaarverslagen lagen ter inzage in de club en zijn door de 2 kascommissies goedgekeurd zodat de penningmeester kan worden gedechar-geerd. , Willem Smit die aanwezig is wordt bedankt door vz.Jan Kleine merkt op dat er nu voldoende vermogen is om grote renovatie werk-zaamheden te starten ( hier komt vz nog op terug )
5.In de nieuwe kascontrole Cie nemen plaats Rene van Zaanen en Cees de Beurs , Han Koppe is reserve.
6.Mededelingen bestuur:  
-Renovatie/onderhoud gebouw. Jan Paesschen vertelt over de toestand van het gebouw , m.n. de zuidzijde is slecht in het hout en verf , ook de voordeur.
-Tevens zal tzt ook de cv ketel aan de beurt zijn voor vervanging en komen zonnepanelen ter sprake , niet alleen om elektriciteit op te wekken maar ook ter versteviging van het dak. Er zijn nog steeds fl inke subsidies. De stroom kunnen we ook gebruiken om het gebouw te verwarmen waardoor gas verbruik wordt verminderd.



-Het bestuur vraagt de leden voor toestemming om E 5000-E6000,- uit te ge-ven voor het onderhoud aan de zuidzijde. Dit wordt met algemene stem geac-cordeerd. We gaan proberen ,zo mogelijk, dit in eigen beheer te doen of de aan-nemer met bepaalde werkzaamheden te helpen zodat de kosten kunnen worden beperkt. Salie meld zich al aan voor het verven van de buitendeuren.
-Het gasverbruik komt ter sprake , we gebruiken ongeveer 1400 m3 gas per jaar , de thermostaat staat in de winter als we afwezig zijn op 14 C , bij aan-wezigheid moet de installatie verwarmen van 14 c naar 20 C , dit kost veel gas daarom besluiten we de aanwezigheids temperatuur voortaan op 18 C in de stellen , dus truien aan !!
-Onderhoud heg : Salie, Hans, Herman, Otto  en Pierre  melden zich aan.-De heg moet, als er een afvalcontainer beschikbaar is fors worden versmalt en getopt. Het voorstel is om dat te doen in de herfst als het blad weg is.
-Het afval wat de club produceert wordt in zakken gedaan die altijd door de-zelfde leden wordt afgevoerd , dit is niet correct , iedereen moet een volle af-valzak meenemen naar huis als men ziet dat er eentje vol staat ! 
-De bar wordt vaak bemand door Pierre of Dirk , dat is niet vanzelfsprekend dus als er eens niemand is roept Jan P iedereen op eens zelf koffi  e te zetten !!
-Het clubblad komt vaak copy tekort , dit is een slechte zaak , niet alleen voor de club maar ook voor onze adverteerders , er wordt afgesproken dat de baan-woordvoerders elke keer iemand uit hun midden bij toerbeurt zullen vragen copy aan te leveren.
-Het herverdelen van gereedschap , dit is nog niet gebeurd maar Henk en Cees gaan dit alsnog doen.
-Het opruimen en inventariseren van spullen op zolder zal door Bram , Salie en Jurre worden gedaan.
-Ruilbeurs : nog steeds vinden de meeste leden dat dit een actueel item is , we gaan daarvoor een datum prikken. Gerrit Barten gaat dit plannen.
-De familiedag is gepland op zaterdag 5 november 2022 , zegt het voort ! Een open dag wordt vanwege de potentiële besmettingskans in onze relatief kleine ruimte nog te riskant gevonden.



-Onderhoud banen : tijdens de Corona lockdown was dit een item waar het be-stuur en enkele leden mee bezig zijn geweest , het bestuur laat het nu weer over aan de baanwoordvoerders om e.e.a. te organiseren.
-Binnenkomend materieel wat ons als club wordt geschonken is voor de club , niet voor “eksters” !! Het kan ook gebruikt worden op de ruilbeurs om materi-aal en inkomsten voor de club te verwerven zodat indirect alle clubleden ervan profi teren .
7.Jan Paesschen roept hierna Cees , Dirk en Pierre naar voren en bedankt hen met een persoonlijk woord voor alle werkzaamheden die zij voor de club doen , ze krijgen een mooie enveloppe met inhoud .
8.Rondvraag : er komt een vraag over de samenstelling van het bestuur , Jan Paesschen vertelt van elk bestuurslid hoelang deze al deel uitmaakt van het bestuur , waaruit blijkt dat er nog geen reden is om tot bestuurswisselingen te komen. De regels hiervoor staan in het club handvest ( Artikel 9.2 )  : “leden van het bestuur worden benoemd voor een periode van 3 jaar. Aftredende be-stuursleden zijn terstond herkiesbaar”.
9.Sluiting : Jan Paesschen sluit de vergadering om 22.10 en nodigt iedereen nog uit voor een drankje waarbij ook nog bitterballen worden geserveerd !





k ben nu alweer een jaar lid en nog geen spijt.
Mijn naam is Dick ben getrouwd met Janneke en wonen in Julianadorp .
Misschien is het wel eens leuk om het over mijn hobby te praten.Ik doe in modelbouw en wel treinen, spoorwegmodelbouw dus.
Als kleine jongen al met dit virus besmet geraakt, mijn eerste trein gekregen van mijn ouders en dat was het beginnetje van marklin. Later kreeg ik met mijn verjaardag een E41 blauw, welke ik nog steeds, samen het tenderlokje in mijn bezit  heb.
Dus keuze voor gelijkspanning was bij ontstaan door de echtheid van de rails, nergens zie je in werkelijkheid van die punten op de bielzen en het feit dat mocht je willen rangeren met de loc en dus van richting veranderen schoot je trein met mach 10 een kant op die jij niet wilde.
Een neefje had gelijkstroom en dat was een verademing hij schudde niet eens het reed zo de andere kant op, perfect dacht ik, als ik opnieuw start neem ik gelijkstroom.
Nu ben ik 4 of 5 banen verder en heb wel in de gaten dat het allemaal verbeterd is rails van marklin had een bedding en gingen over op bielzen en Fleischmann ging van bielzen zonder bedding naar met bedding.
Met de keuze van gelijkstroom had ik ook veel meer keuze in rollend materieel en toebehoren en dat sprak mij aan.
Mijn huidige baan was ooit opgezet als een analoge baan, de kosten in het     begin van het digitale tijdperk waren hoog, decoders ombouwen centrales etc. dus bleef ik analoog rijden.Mijn baan heeft een groot schijnstation van 7 sporen welke de treinen met reedcontacten 1 voor 1 naar boven moest sturen en hier had ik dan ook de grootste problemen.Door de plaatsing van de magneten gebeurde het meerdere  malen dat een trein geen contact maakte of te laat, waardoor er treinen half op een wissel bleven staan, kortom het was weleens een puinhoop.
Mijn zwager, ook een treinen fanaat, begon mij steeds meer gek te maken met het digitale wereldje, bij hem gebeurde dit niet, de trein zocht zelf een vrij spoor en de lengte van de trein aan kon, anders stopte het en ging er gewoon eerst een andere trein.Geweldig.



Dé speciale internetwinkel in Medemblik !   Wat kunnen wij u bieden:
Uitgebreide website / webshop
Snelle leveringen
Concurrerende prijzen
Bonus- en sponsorpuntensysteem
Klantgerichte service
Ombouw- en reparatieservice
Uitgebreide technische kennis
Een internetwinkel met afhaalmogelijkheid

  Bezoek onze website:  www.anw-modeltreinen.eu
  Bezoek ons op afspraak:    Voorhamer 8 B    1671 NC Medemblik

 06 – 13 26 70 12



Bij een vakantie in zuid Limburg kwam ik in Aken terecht en heb daar mijn eerste digitale loc gekocht met een Ulhenbrock decoder.Thuis gekomen ging ik met een tweedehands rocomaus en dat digitale begin setje van roco aan de slag op een in de haast gemaakt testbaantje
Bij het openmaken van diverse locomotieven bleken er een aantal digitaal voor bereid te zijn en omdat mij die Ulhenbrock wel beviel, ben ik daar mee door gegaan.Kreeg wel snel door dat meerder treinen laten rijden met een multimaus niet gaat.
Bij het zoeken naar een centrale kwam ik uit bij digikeijs en wel de dr5000, deze centrales is veelzijdig en voor een zeer redelijke prijs toen €150 t.o.v. roco Z21 +/-  € 400.
Na veel gelezen te hebben over het wel en wee van de digitale mogelijkheden,  programma’s en andere zaken en mede gelet op het feit dat ik als ontwerper op veel grafi sche weergave let, heb ik gekozen voor iTrain , boven  Koploper.ITrain is een betaald programma en blijft zich ontwikkelen.Koploper is gratis en verder weet ik er niet veel meer van.

Door de aansturing van de wissels en de bezetmelding heb ik gekozen voor de dr4088 en de dr4018 alle van digikeijs samen met de dr5000 heb ik allesvan 1 fi rma digikeijs.
Gezien je ITrain , 3 maanden gratis mag gebruiken als proefl icentie en als het moet langer, kan je een heleboel uitproberen en veel te weten komen  over de werking van het programma, let wel veel en zeker niet alles want het is een zeer geavanceerd programma.Hiervoor ben ik begonnen met een grotere testbaan te maken met blokken, wissels en meerdere sporen om dit in praktijk te brengen.





Na dit een beetje onder de knie te hebben gekregen, ben ik met mijn hoofdbaan begonnen, de bestaande baan op te delen in blokken en dat is een enorme klus geweest , heb ook op gegeven moment gedacht van opnieuw beginnen is misschien wel beter.
Ik kan nu alleen wel zeggen, mocht je overwegen om digitaal te gaan rijden met een beveiliging, zorg dat je je sporen direct verdeeld in blokken met melders zodat je deze later aan kan sluiten op een bezetmelder.Wil je nog niet met bezetmelders aan de slag, knoop je de draadjes aan elkaar en je gaat gewoon rijden als op de clubbaan.De wissels zitten nu op een schakelaar en die kan je later desgewenst overzetten op een schakeldecoder.
Gezien je met een multimaus net aan 1 a 2 treinen tegelijk kan aansturen ,moet je de wissels middels een tableau omzetten anders gaat het echt mis.Bij mij lukt dit niet en hierdoor was ik er al snel uit dat programma iTrain gaat mij mooi helpen, ik kan zonder problemen meerdere treinen laten rijden ik zie op een scherm waar ze zijn, als er een trein op een verkeerd spoor komt stopt hij en ik kan vrolijk met mijn multimaus tussen de treinen doorrijden , of zelf rangeren.
Maar deze info terzijde, mijn baan ben ik tijdens mijn afbouw fase gaan digitaliseren en dat is gelukt.Momenteel ben ik bezig met het detailleren van de baan , mijn smalspoorbaan aan te sluiten op een pendel automaat en het rijklaar en aansturen van een spoorbrug welke inplaats van een draaischijf locomotieven op rangeer sporen zet . Kortom nog veel leuk werk.
Nog wat informatie over mijn spoorbaan zelf met wat fotos: Hij is gelijkstroom digitaal en opgezet naar Zwitsers voorbeeld en in de laatste periode (6).Bij deze keuze kan ik grensoverschrijdende treinen laten rijden vanuit Frank-rijk, Duitsland, Oostenrijk, Italië alsmede door de aanleg van tunnels  treinen laten verdwijnen in bergen.Verder ligt er 12670.5 cm rails en 43 wissels en uitgevoerd als een soort hondenbot met 2 schijnstations van 6 en 7 sporen aan weerszijden in H0 digitaal en ca. 15 meter in H0m analoog.Dit alles wordt bereden door ca. 45 treinen van verschillende merken, zoals Roco, Fleischmann, Piko, Liliput, Rivarosi, Trix, Bemo, Lima, Jouef en Mehano.Foto’s op de volgende bladzijden.











an Marklin analoog naar Marklin digitaal.
Ik zal mij eerst even kort voorstellen, mijn naam is Loek Schuttenhelm, woonachtig in Kleine Sluis, gemeente Hollands Kroon.
Ik ben lid sinds de oprichting van de vereniging, heb nog herinneringen aan het “Schip van Kees” en aan de Draaikolk periode. Ook heb ik nog aan de Ho module bakken periode “actief” meegedaan.Door wat ziekte en zeer en drukte v.w.b. kinderen weinig tijd voor mijn hobby genomen.
Maar nu de kinderen de deur uit zijn en ik de titel “opa” heb gekregen van mijn 3 kleinzonen, in de leeftijd van 9, 7 en 14 maanden, heb ik (denkbeeldig) “recht” op mijn hobby, alhoewel de kleinkinderen nu wel weer een “tijdro-vend” beslag leggen op mijn vrije tijd (lol).Ik ben al vanaf mijn 6e levensjaar “besmet” met het treinenvirus, nu op 71 jarige leeftijd, heb ik de stoute schoenen aangetrokken om mijn analoge baan om te bouwen naar digitaal.De analoge baan was vol automatisch met allerlei schakelkastjes en gescheiden secties en aparte trafo’s,  voor langzaam en hard(er) rijden. Maar toen zag ik de uitgebreide mogelijkheden van digitaal, wat een leuke “nieuwe” mogelijkheden c.q. uitdagingen.
De oude baan is inmiddels afgebroken (zie foto’s hiernaast) en nu ben ik bezig met de nieuwe baan in concept te leggen. Het oude frame van de baan is blijven staan. Ik gebruik tempex platen op het frame, legt lekker makkelijk weg en is goed voor je rug….  Plan is om de tempex platen dan zo uit te snijden dat deze gebruikt kunnen worden om houten platen op maat te zagen en te leggen. De tempex verdwijnt dan later naar scenery projecten. Dus een soort “knippen en plakken” maar dan op hout leggen en zagen.
Zo ontstaan dan “werkgaten” om bij incidenten het incident te kunnen berei-ken. Bij mijn oude baan had ik dat ook, maar om een of andere reden zijn die “gekrompen”…dus moeten ze nu anders (lees groter).
Ik heb veel analoge locs en treinstellen, sommigen zijn al door mensen die er verstand van hebben omgebouwd naar digitaal. Nu wil ik ook zelf de ombouw van analoog naar digitaal gaan leren. Ik ben begonnen met mijn 63 jaar jonge DB V200, dat was toen nog een bouwpakket, welke mijn vader meenam uit Duitsland tegen de som van DM 25,00 (dat waren nog eens tijden)  Mijn eerste ombouw project is nog niet gereed, mijn “valkuil” is dat ik teveel wil in 24 uur per dag… tsja een stukje zelfrefl ectie kan nooit kwaad zegt men. (lol) 







Het concept plan wordt uitgevoerd op mijn zolder, waarbij mijn vrouw een ei-gen “hobby plek” heeft gekregen voor haar was- en droogmachines… (ze mag dit niet te lezen krijgen want dan heb ik wat uit  leggen …) In het voorjaar heeft de oude CV installatie plaatsgemaakt voor een nieuwe op-stelling met een nog te installeren warmtepomp. De opstelling van de baan is in een U vorm, waarbij het traject voor de CV installatie nog een aardige uitdaging is.Op niveau “0” komt het schaduwstation met 10 sporen, op niveau 1 komt het “parade station” met 2 x 3 sporen. Het midden spoor is dan bedoeld om goederentreinen te halteren om de reizigerstreinen te laten inhalen. Ik heb aardig wat “zweetdruppeltjes” gehad bij het inpassen van mijn nieuwe DB ICE op de (station) sporen. De lengte van dit treinstel is 2 ½ meter. Dat resulteerde in het aanpassen van mijn planning en (klad) tekening(en). Toen heb ik wel gedacht van “waar ben ik aan begonnen” had het niet eenvoudiger gekund als ik mij beter had “ingeleefd”..
Maar goed, met vallen en opstaan schijn je “leermomenten” te krijgen. Inmid-dels weer vrolijk verder en de sporen langer gemaakt. Nu ligt er nog een uitdaging v.w.b. de elevatie van niveau 0 naar niveau 1 en het inpassen van een soort module voor de sporen die voor de CV komen te lopen. Bij onderhoud van de CV moet het eenvoudig weg te nemen zijn. Bij  de oude baan moest voor onderhoud eerst een deel verwijderd worden en moest er ook nog een stukje onder het frame gekropen worden, dit tot soms ergernis van de “gaswacht”.
Verdere uitdaging zijn plannen voor de scenery, de wording van een kanaal met schepen (denk zelf aan Faller car-systeem) en bruggen over dat kanaal (voor alle sporen die voor de CV ketel langs gaan)  
Een tram, Faller Car-systeem, kermis, zak- en industriesporen voor mijn NS DE1, NS DE2 en NS Sik moeten nog de tekentafel verlaten…Dan niet te vergeten welk besturingssysteem… Marklin CS3+,Koploper of I-Train… leuk spul die digitale wereld…..Ik hoop in de toekomst weer een stukje proza te dichten voor het clubblad over de vorderingen en fouten in AP-CityOp de volgende bladzijd de foto van mijn nieuwe baan.







Na het succes van vorig jaar met de LGB-baan bij de Bikestore, wilde Pieter 
de eigenaar van de Bikestore, wel weer een treinbaan in zijn etalage met de   
feestdagen.
Na overleg op 20 augustus zou het dit jaar een Marklin HO-Baan worden en 
wel een baan van 3,60 meter bij 1,70.
Hieronder het baan ontwerp zodat we aan het werk konden.

In die week hebben we de 
ruimte gezien waar we konden 
gaan bouwen.





Verschillende mensen hebben geholpen bij het bouwen van deze baan, De 
meeste tijd hebben Marcel Klabbers, Dick Langeveld en Jan Paesschen er in 
gestoken.

    De bouwers

    De sjouwers

Het overbrengen van de treinbaan was nog een zware klus.
Iedereen bedankt.



Beste lezer,Martin Baijs en ik werden op verschillen-de wijze geconfronteerd met een wel heel bijzondere locomotief.Het betreft de V 120 001 ( aanvankelijk V 32.01 genoemd ) van de Deutsche Reichsbahn uit 1924.
De ontwikkeling van deze locomotief werd eigenlijk geïnitieerd door gedachten over economie en een meer eff ectieve kracht overbrenging van de krachtbron naar de aandrijfassen. Bij een stoomlocomotief gaat veel potentiële energie verloren in het verbrandingsproces van de kolen , het verlies van hete stoom , de cilinders en het drijfwerk , en natuurlijk wrijving. Een verbrandingsmotor zoals een diesel motor kan een deel van deze verliezen door alleen al zijn con-structie  minimaliseren, zo was de gedachte. De mogelijkheid om elektrische stroom op te wekken en daarmee aandrijfmotoren te activeren bestond toen nog niet op die schaal.

Men streefde daarom naar een combinatie tussen een dieselmotor en een hoge luchtdruksysteem zoals bij een stoomloc. Punt was dat hiervoor perslucht werd gebruikt en niet zoals bij een stoomloc hete stoom ( dus eigenlijk water ) ,waardoor oververhitting in het systeem en vooral de hete droge lucht in de cilinders een probleem waren. Hierdoor was het nodig op meerdere plaatsen in het systeem koeling toe te passen. 





Ook bleek het moeilijk om de snelheid van de loc te regelen , met name bij lage snelheden en rangeren waardoor bij lage snelheid veel vermogen verloren ging door kleppen in het systeem wat m.n. bij optrekken vanaf stilstand funest is.  Uiteindelijk werd besloten geen vervolg te geven aan deze ontwikkeling.Marklin heeft in zijn lange bestaan ook meerdere malen blijk gegeven van interesse voor bijzondere ontwikkelingen van met name tractie, ook al haalden sommige locomotieven nooit het serie productie stadium.

Dit geldt ook voor de bovenstaande bijzondere diesel-pneumatische V 120 001.Marklin heeft dit model uitgegeven in het jaar 1995 onder het productienum-mer  ( HO ) 3420 , Gerrit Barten was zo vriendelijk van het in Martin Baijs be-zit zijnde Marklin model een foto te maken.

Groetjes Martin en Otto.





De website nog niet klaar is, maar wel steeds wordt 
geüpdatet.
www.heldersemodelspoorclub.nl
Ivan krijns na 13 jaar agenda’s gemaakt heeft voor het 
clubblad en nu mee stopt.
Wil iemand anders de agenda voor het clubblad makken.
De scouting met Dick Langeveld Kerstpost bezorgd.
zie posterop bladzij 35.
Dat de Zwitsersa baan en de marklinbaan een opstelspoor 
krijgen in het CV-hok





LAATSTE (MODEL)SPOORAGENDA
Ja, geachte lezer, U ziet het goed. Uw redacteur heeft besloten te stoppen met deze agenda. Daar zijn een aan-tal redenen voor. Ten eerste is het lid, dat indertijd vroeg om een agenda in het clubblad op te nemen, niet meer onder ons. Vervolgens is  er veel tijd tussen het afsluiten van de agenda en het uitkomen van het blad, waardoor een aantal gegevens meestal al achterhaald zijn. Dat is inherent aan het productieproces van het blad en onvermijdelijk (en zeker niet de schuld van de hoofdredactie, die immer uitstekend werk verricht). Hierdoor is het zo dat de functie van de  agenda in het clubblad te vergelijken is met wat in de tech-niek een “idler” wordt genoemd: een tandwiel dat keihard meedraait in de goe-de richting, maar geen wezenlijk functie vervult. Tenslotte is het zo dat tegen-woordig nagenoeg iedereen toegang heeft tot internet waar de informatie direct en actueel te     verkrijgen is (daar haal ik trouwens ook het meeste vanaf). De eerste agenda dateert van 02 november 2009 en sindsdien zijn er 43 agenda’s in het clubblad gepubliceerd. Ik dank U allen voor Uw                belangstelling en de hoofdredactie voor hun geduld. Mocht iemand zich       overigens geroepen voelen deze rubriek over te nemen, dan kan hij zich melden bij de hoofdredacteur, die hem enthousiast en met belangstelling zal ontvangen.De gegevens voor deze agenda zijn verkregen uit open bronnen, zoals (model-) spoortijdschriften, folders, internet etc. Er kunnen geen rechten of verplichtin-gen aan worden ontleend. De onderstaande lijst is op  29 november voor het laatst bijgewerkt.
        Ivan KrijnsAGENDA
Beurzen te Houten.
10 december 2022. Modelspoorbeurs Houten.10.00 16.00. Gelijktijdig zal de NVM Modelbouwdag 2022  worden gehouden. Naast de bekende verkoop van alle modelspoorspullen in de hallen 2-3 & 4, zal er in Hal 1 alles te vinden zijn over (zelf-) bouwen van modellen. Schepen in allerlei uitvoeringen, spoor-wegmaterieel, vrachtauto’s, stoommachines, boerenwagens, militaire voer-tuigen en nog veel meer, variërend in schaal 1:87 tot 1:8, kunnen hier worden bewonderd. ‘Modelbouw Vereniging Papendrecht’, ‘Minitruckers’ en ‘RC Ar-mourgroup Holland’ zullen op speciale banen hun radiografi sche modellen tot leven wekken. Toegangskaartenverkoop via www.modelspoorbeurs.nl van 21 november t/m 07 december à € 8,-- per persoon. Aan de zaal (op 10 december) à € 10,-- per persoon. 



Pendelbus. De 16 persoons bus pendelt vanaf 9:30 uur tot einde beurs tussen Station Houten en Expo Houten.De opstapplaats is vlak bij station Houten, nabij de fontein achter het             gemeentehuis. (Dus NIET zijde OV-bussen!). De bus zal continu rijden (er zijn dus geen vaste tijden). De chauff eur heeft pauze van 12.00 – 13.00. Dan rijdt de bus dus niet. 
Een retourtje Station Houten – EXPO Houten visa versa kost € 5,–. 
    
Modelspoor Evenement 
17 & 18 december 2022. 10.00 – 16.00. Hanzehal, Fanny Blankers Koenweg 
2, 7203 AA  Zutphen. Volwassenen € 9,--, kinderen tot 12 jaar gratis. Diverse 
modelspoorbanen, workshops, verkoopbeurs en activiteiten voor kinderen. 
Info: www.modelspoorbeurszutphen.nl. In 2023 wordt dit evenement gehouden 
op 16 & 17 december.
Modelspoordagen Rijswijk.
14 & 15 januari 2023. Modelspoordagen in “De Broodfabriek”, Volmerlaan 
12, Rijswijk. Beide dagen 10.00 – 17.00. Volwassenen € 12,--, kinderen tot 12 
jaar € 6,--. Info: www.modelspoordagen.nl. 
Noordhollandse Modelspoordagen.
25 & 26 februari 2023. Robonsbosweg 11, 1816 MK Alkmaar. 10.00 – 16.00. 
Volwassenen € 5,--; kinderen tot 12 jaar gratis. De organiserende verenigingen 
zijn: Alkmaarse Modulegroep “Het Waeghspoor”, Modelbouwvereniging Wa-
terland, Model Spoor Club Alkmaar, Westfriese Modelspoorclub. Info: www.
mnoordhollandsemodelspoordagen.nl. 



Ontraxs.
17 t/m 19 maart 2023. Ontraxs in het Spoorweg Museum te Utrecht. Info: 
www.spoorwegmuseum.nl/agenda.

      Agenda 2024
Beurs in Houten
Modelspoorbeurs    23 & 24 februari
Modelspoorbeurs + HCC Kennisdag  30 maart
Modelspoorbeurs    18 mei
Modelspoorbeurs + HCC Kennisdag  22 juni
Modelspoorbeurs    24 augustus
Modelspoorbeurs + HCC Kennisdag  05 oktober
Modelspoorbeurs + Houten Digitaal  09 november
Modelspoorbeurs + Houten Modelbouw 07 december



APRIL 2023
Het volgende nummer zal begin april 2023 verschijnen, de re-
dactie ziet uw bijdrage graag uiterlijk 01 april 2023 tegemoet.


